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Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Κισσάμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Κίσσαμος, 13/10/2021
Αρ.Πρωτ.: 10468

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κισσάμου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων για τις
ανάγκες του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 01/11/2021 έως 30/10/2022,
προϋπολογισμού 74.017,90 ευρώ με το Φ.Π.Α. (65.502,58 € χωρίς Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες
του Δήμου.
Η σύμβαση υποδιαιρείται ως εξής:
1ο Τμήμα «Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Κισσάμου» ενδεικτικού ποσού
χωρίς ΦΠΑ 45.516,73 € και 51.433,90 € με ΦΠΑ
2ο Τμήμα «Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου,
Γραμβούσας & Πλατάνου» ενδεικτικού ποσού χωρίς ΦΠΑ 15.537,59 € και 17.557,47 € με
ΦΠΑ
3ο Τμήμα «Είδη οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου,
Γραμβούσας & Πλατάνου» ενδεικτικού ποσού χωρίς ΦΠΑ 4.448,26 € και 5.026,53 € με ΦΠΑ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε σε ένα τμήμα είτε σε περισσότερα τμήματα
των προς προμήθεια ειδών. Η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα
τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει,
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης για τα τμήματα
ειδών οπωροπωλείου, στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη μέση
λιανική τιμή του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για τα υπόλοιπα τμήματα.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Τηλ.: 28223-40227
e-mail: dkisamou@gmail.com
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kissamos.gr),
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
3. Κωδικός CPV: 15511000-3 «Γάλα», 15000000-8 «Τρόφιμα» και 15300000-1 «Φρούτα»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 434
5. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, και έως
30/10/2022 για όλα τα τμήματα της προμήθειας, και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού
ποσού των εξόδων.
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6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά από κάθε τμηματική παράδοση των
ειδών.
7. Παραλαβή προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: την 03/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: πέντε (5) μήνες από την επομένη διενέργειας του
διαγωνισμού
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει το Δήμο Κισσάμου ως εξής: τους Κ.Α.: 156063.002, 20-6063.001, 25-6063.001, 35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.002,
306063.001, 15-6063.006, 15-6481.001, 15-6481.004, προϋπολογισμού Δήμου Κισσάμου
έτους 2021 και 2022
10. Προδικαστικές προσφυγές:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

11. Δημοσιεύσεις:
Η περίληψη της Διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα
στις εφημερίδες «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες».
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.kissamos.gr
Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Μυλωνάκης Γεώργιος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
MYLONAKIS
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